
Výzva na predkladanie ponúk  

Zákazka s nízkou hodnotou  

 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:    Krajská knižnica v Žiline 

Adresa:    Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina  

IČO:    00185752 

DIČ:    2020671719  

Zastúpený:   Mgr. Katarína Šušoliaková  

Kontaktná osoba:   Mgr. Ivana Gáborová 

Telefón:    041 7232 745  

Elektronická pošta:   zilknizza@vuczilina.sk 

 

3. Druh zákazky 

Zákazka na dodanie tovarov a poskytovanie služieb.   

 

4. Názov zákazky: 

Dodávka a montáž knižničných regálov.  

Projekt: Obnova prízemného podlažia krajskej knižnice (IV. etapa).  

Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (hlavný partner) a Žilinský 

samosprávny kraj.  

 

5. Opis predmetu zákazky: 

 

Knižničné regály (kovová konštrukcia s drevenou obvodovou doskou).  

 

Celkové množstvo regálov a ich rozmery:  

- Jednostranný knižničný regál G: VxŠxH – 2140-2170 x 9550-9590 x 350 mm (1 ks) 

- Obojstranný knižničný regál H: VxŠxH – 2140-2170 x 7080 x 600 mm (3 ks) 

- Obojstranný knižničný regál I: VxŠxH – 2140-2170 x 6200 x 600 mm (7 ks) 

- Jednostranný knižničný regál Ja: VxŠxH – 1600 x 2900-3400 x 440-450 mm (1 ks) 

- Jednostranný knižničný regál Jb: VxŠxH – 1600 x 5900-6500 x 350 mm (1 ks) 

- Jednostranný knižničný regál K: VxŠxH – 1600 x 4000-4300 x 350 mm (1 ks) 

s prídavnými drevenými policami podľa nákresu 

 

Všeobecný popis regálov:  

- kovová konštrukcia a police – farba podľa RAL 7035,  

- prispôsobiteľné nastavenie výšky políc, 

- drevená obvodová doska (bočné a vrchné kryty): škárovka SMREK hrúbky 20 mm alebo 

biodoska SMREK hrúbky 20 mm, 

- predpríprava na ukotvenie do steny,  

- kovové opierky / zarážky / spojnica ako zábrana proti prepadávaniu kníh na začiatku 

každej police, 

- integrovaná zadná opierka / zarážka na polici ako zábrana proti prepadávaniu kníh 

dozadu.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posúdenia vzorky (dodanie časti tovaru v 

množstve 1 modul a 1 bočná obvodová doska víťazom súťaže) s vlastnosťami predmetu 



zákazky, a to 4 týždne po vystavení záväznej objednávky. Vzorka je súčasťou plnenia 

zákazky. Verejný obstarávateľ má právo vopred overiť kvalitu vzorky, či je v súlade 

popisom predmetu zákazky. 

 

 

Upozornenie: vyhotovenie informačnej dosky (Komatex s potlačou) na bokoch regálov nie je 

súčasťou zákazky.  

 

Detailný popis regálov sa nachádza v samostatnej prílohe Technická špecifikácia regálov   

Záručná doba 24 mesiacov  

Podmienky: cena včítane výroby, montáže a dopravy 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina  

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie. Zákazka je vyhlásená ako celok.   

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

39100000-3 Nábytok 

39122000-3 Skrine a knižnice 

39122200-5 Knižnice 

39155000-3 Nábytok pre knižnice 

39155100-4 Vybavenie knižníc  

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Počet a rozmery regálov  

Typ regála  Počet regálov Výška regála Šírka regála Hĺbka regála 

Jednostranný knižničný regál G 1 2140-2170 9550-9590 350 

Obojstranný knižničný regál H 3 2140-2170 7080 600 

Obojstranný knižničný regál I 7 2140-2170 6200 600 

Jednostranný knižničný regál Ja 1 1600 2900-3400 440-450 

Jednostranný knižničný regál Jb 1 1600 5900-6500 350 

Knižničný regál K + 4 drevené police 1 1600 4000-4300 350 

Celkový počet  14       

Detailný popis regálov sa nachádza v samostatnej prílohe Technická špecifikácia regálov   

 

10. Trvanie zmluvy: 

Zmluvný vzťah - objednávka  

Konečný termín zákazky: do 3 mesiacov od vystavenia záväznej objednávky  

  

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný:  

1. z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia,  

2. zo zdrojov zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja,   

3. z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

 



Platobné podmienky:  

a. Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po 

splnení predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho 

účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca 

faktúry: Krajská knižnica v Žiline, splatnosť faktúry: 30 dní  

b. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

c. Objednávateľ požaduje originál faktúry v písomnej podobe. Dodávateľ je povinný 

uviesť na faktúre cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH celkom a aj k jednotlivým 

položkám. 

d. Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH. 

e. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

 

12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 

a. Uchádzači musia mať oprávnenie dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky, čo 

doložia Výpisom z obchodného / živnostenského registra. Výpis z obchodného / 

živnostenského registra je povinná príloha k cenovej ponuke (postačuje neoverená 

kópia). 

b. Uchádzači nesmú mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu, čo doložia čestným vyhlásením. Čestné 

vyhlásenie je povinná príloha k cenovej ponuke.  

c. Uchádzači v ponuke predložia platný certifikát systému manažérstva kvality napr. 

podľa STN EN ISO 9001, resp. rovnocenné osvedčenie z členských štátov EÚ 

(účastník môže predložiť aj iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na 

zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu). 

d. Uchádzači v ponuke predložia Cenovú ponuku, v ktorej uvedú celkovú cenu za 

splnenie predmetu zákazky. Cena včítane výroby, montáže a dopravy. 

e. Uchádzači zapísaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné 

obstarávanie doklady podľa písm. a) a b) nepredkladajú. 

f. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

g. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak 

nebudú rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa.  

h. Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky 

nevyhnutné pre realizáciu zákazky.  

i. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii 

predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.  

j. Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny dopravu na miesto plnenia a montáž.  

k. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred 

dodaním používaný alebo opotrebovaný. 

l. Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a 

objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

 

13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky:  

Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie 27.12.2021 o 10:00 hod. Ponuky sa 

predkladajú prostredníctvom systému EVO. 

 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia celková cena za splnenie predmetu zákazky v EUR s DPH 

 

 



15. Jazyk ponuky 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 

štátnom jazyku – slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 

jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre 

ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 

obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 

16. Ďalšie informácie: 

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk alebo v iných zverejnených dokumentoch, poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich 

vysvetlenie priamo cez systém EVO. 

 

Záujemcom sa umožňuje vykonanie obhliadky miesta plnenia, aby si sami overili a získali 

informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s 

obhliadkou miesta plnenia idú na ťarchu záujemcu. 

Obhliadka miesta plnenia sa bude realizovať individuálne pre každého záujemcu, ktorý 

prejaví záujem o vykonanie obhliadky miesta plnenia, s cieľom zabrániť možnému konfliktu 

záujmov vo verejnom obstarávaní, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku 

súťaž.  

Presný termín a čas obhliadky bude určený na základe žiadosti záujemcu doručenej 

prostredníctvom systému EVO a bude každému záujemcovi oznámený spolu s údajmi o osobe 

zodpovednej za obhliadku a informáciami k účasti na obhliadke. Záujemca zašle žiadosť o 

vykonanie obhliadky prostredníctvom “Všeobecnej žiadosti” v ZÓNE 

ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA cez položku menu Komunikácia –˃ Podané žiadosti. 

 

 

17. Prílohy k výzve: 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia regálov 

Príloha č. 2: Prehľadná tabuľka obstarávaných regálov a príslušenstva  

Príloha č. 3: Knižnica prízemie – pôdorys 

Príloha č. 4: Výkres č. 1 - regály H, I 

Príloha č. 5: Výkres č. 2 - regály G, K 

Príloha č. 6: Výkres č. 3 - regály Ja, Jb 

Príloha č. 7: Vzor cenovej ponuky  

 

 

Dátum: 13.12.2021 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby 

Ing. Jana Eliašová  

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného  

riadiaceho pracovníka: Mgr. Katarína Šušoliaková  


